Tálknafjörður
Strandgata 38, 460 Tálknafirði, kt. 640269-6779, Sími 450-2500. Bréfsími 456-2589

Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps - 593
FUNDARBOÐ
593. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps
verður haldinn Strandgötu 38, fimmtudaginn 23. júní 2022 og hefst kl.
18:00.

Dagskrá:
Almenn erindi
1.

2205206 - Samþykkt um stjórn Tálknafjarðarhrepps
Á fundinum verður lögð fram til fyrri umræðu tillaga að breytingum á Samþykkt um
stjórn Tálknafjarðarhrepps.

2.

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026
Á fundinum verður lagðar fram tillögur að erindisbréfum fagnefnda Tálknafjarðarhrepps.

3.

2205202 - Kjör í fastanefndir til fjögurra ára 2022-2026
Mál áður á dagskrá á 592. fundi sveitarstjórnar.

4.

2205203 - Kjör í stjórnir og samráðsnefndir
Mál áður á dagskrá á 592. fundi sveitarstjórnar.

5.

2205204 - Ráðning sveitarstjóra
Mál áður á dagskrá á 592. fundi sveitarstjórnar.

6.

2203260 - Íbúagötur, framkvæmdir 2022
Á fundinum verður lögð fram endurbætt tillaga vegna framkvæmda á íbúagötum. Áður á
dagskrá á 591. fundi sveitarstjórnar.

7.

2205123 - Lántaka 2022
Á fundinum verður lögð fram greinargerð frá KMPG vegna lántöku á árínu 2022. Áður á
dagskrá á 591. fundi sveitarstjórnar.

8.

2112074 - Beiðni Vesturbyggðar um óformlegar viðræður um sameiningu
sveitarfélaga
Mál áður á dagskrá á 592. fundi sveitarstjórnar.
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9.

2203335 - Umsókn í fiskeldissjóð
Erindi frá stjórn Fiskeldissjóðs dags. 27.05.2022 þar sem tilkynnt er um að tekin hafi
veirð ákvörðum um að styrkja verkefni Tálknafjarðarhrepps "Fólk og fyrirtæki til móts
við nýja tíma" um 28,8 milljónir kr. Í erindinu kemur fram að í ár hafi alls borist 15
umsóknir þar sem óskað var eftir styrkjum að fjárhæð samtals 457,2 milljónir króna.
Stjórn ákvað að veita níu styrki sem samtals nema 185,1 m. kr.
Samningur vegna styrkveitingarinnar verður lagður fram til staðfestingar ef hann verður
tilbúinn fyrir fundinn.

10. 2206072 - Samstarfssamningur við Kvenfélagið Hörpu
Á fundinum verður lögð fram tillaga að samstarfssamningi við Kvenfélagið Hörpu.
11. 2103057 - Strandsvæðisskipulag Vestfjarða
Tillaga að Strandsvæðisskipulagi Vestfjarða 2022 sem kynnt er samkvæmt 12. gr. laga
um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 sem er aðgengileg ásamt umhverfismati á
vefsvæðinu https://www.hafskipulag.is/um/frettir/strandsvaedisskipulag-vestfjarda-2022
og liggur jafnframt frammi á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps.
Í skipulagstillögunni er sett fram stefna um nýtingu svæðis sem nær yfir firði og flóa frá
Bjargtöngum í suðri að Straumnesi í norðri.
12. 2206024 - Aðalfundur BsVest 2022
Erindi frá Byggðasamlagi Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks þar sem boðað er til
aðalfundar samlagsins sem fer fram 05.07.2022. Kemur fram í dagskrá fundarins að á
honum verður kosið í stjórn BsVest.
13. 2206017 - Samráðsfundur Náttúrustofu Vestfjarða og kosning stjórnar
Erind frá Náttúrstofu Vestfjarða dags. 03.06.2022 þar sem aðildarsveitarfélög stofunnar
eru minnt á að tilnefna fulltrúa á samráðsfund sveitarfélaganna vegna Náttúrustofu
Vestfjarða sem og tilnefna fulltrúa í stjórn sem verður kosn á samráðsfundinum.
14. 2206071 - Sumarleyfi sveitarstjórnar 2022
Minnisblað sveitarstjóra dags. 20.06.2022 þar sem lagt er til að reglubundinn fundur
sveitarstjórnar í júlí 2022 falli niður vegna sumarleyfis í samræmi við 8. gr. Samþykkta
um stjórn Tálknafjarðarhrepps. Næsti reglubundni fundur sveitarstjórnar muni þá fara
fram fimmtudaginn 11.08.2022.
Til kynningar
15. 2206054 - Breyting á starfsleyfi
Erindi frá Umhverfisstofnun dags. 16.06.2022 þar sem tilkynnt er um að
Umhverfisstofnun hafi tekið ákvörðun um útgáfu á breyttu starfsleyfi Arnarlax ehf. í
Patreks- og Tálknafirði.
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16. 2206004 - Ársreikningur Náttúrustofu Vestfjarða 2021
Ársreikningur Náttúrustofu Vestfjarða fyrir árið 2021 lagður fram.
17. 2205215 - Menntun til sjálfbærni
Erindi frá Landvernd dags. 27.05.2022 varðandi ákall kennara til sveitarstjórna um allt
land um menntun til sjálfbærni.
18. 2206001 - Áskorun stjórnar Félags atvinnurekenda til sveitarfélaga
Ályktun stjórnar Félags atvinnurekenda dags. 31.05.2022 vegna fasteignaskatta á
atvinnuhúsnæði.
19. 2201021 - Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2022
Á fundinum verður lagt fram minnisblað sveitarstjóra um stöðu verkefni.
Fundargerðir til kynningar
20. 2201004 - Fjórðunsþing Vestfirðinga
Þinggerð 67. Fjórðungsþings Vestfirðinga á kosningasumri sem fór fram á Ísafirði
14.06.2022.
21. 2202183 - Fundargerðir 2022 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
Fundargerð 138. fundar Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis sem fór fram 11.05.2022.
22. 2111263 - Verkfundir vegna Strandgötu/Tálknafjarðarvegar
Fundargerðir verkfunda vegna framkvæmda við Strandgötu/Tálknafjarðarveg nr. 10 frá
06.05.2022, nr. 11 frá 20.05.2022 og nr. 12 frá 03.06.2022.

20.06.2022
Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri.

